
 
 
 
 
 

Ansøgning til Kongerslev Fonden 
(Alle felter skal udfyldes) 

 

Projekt navn  

Ansøgers cvr. nr.  

Ansøgers navn  

Ansøgers adresse  

Ansøgers tlf. nr.  

Ansøgers e-mail  

Bankkonto nr.  

Projektbeskrivelse 
(Bilag kan vedlægges) 

 

Projektansøgers påtænkte 
synliggørelse af støtten og 
dens betydning 

 

 

 
 

Finansiering 
 

Samlede udgifter for projektet  

Egen finansiering  

Tilskud fra andre fonde 
(hvis ikke – hvorfor?) 

 

Indtægter/andre tilskud 
(hvis ikke – hvorfor?) 

 

Ansøgt beløb fra Kongerslev Fonden  

 
 

_   
(Dato) (Ansøgers underskrift) 



 

Retningslinier for ansøgninger til Kongerslev Fonden 
 
 
 

Ansøgningen skal indleveres hos: 
 

Kongerslev Fonden 
 

v/Claus Stadsbjerg Nybæk 
 

Tlf. nr. 53736420 
 

E-mail: kongerslevfonden@gmail.com 
 
 

Ansøgningsfrist: 
 

31. maj og 30. november. 
 
 

Fondens formål og støttekriterier: 
 
 

Fondens formål er almennyttigt og velgørende. Fondens overordnede formål skal være at skabe udvikling 

af Kongerslev by og omegn med følgende eksempler på projektområder: 

 
• projekter på institutionsområdet – såvel offentlige/halvoffentlige/private – hvis disse har et 

fornyende og udviklende indhold med sigte på at forbedre serviceniveau til gavn for forbrugerne, 

• projekter inden for foreningslivet, hvis disse indeholder udviklende og fornyende aktiviteter og 

samtidig kan være medvirkende til øget aktivitet i forhold til såvel foreningerne som deres 

medlemmer, 

• projekter, hvis indhold kan være med til at synliggøre og dermed udvikle Kongerslev by og omegn, 
 

• projekter, som Fonden selv tager initiativ til, og som har til formål at skabe fundament for udvikling, 
 

• at støtte humanitære og sociale formål. 
 
 

Fonden ønsker, at der skabes en form for synergi i dens støtteprofil, og i den sammenhæng gerne ser, at de 

projekter, der støttes, så vidt muligt understøtter hinanden. 

 
Fonden ønsker ikke at støtte drift af aktivitet eller vedligehold af materiel og herunder ikke støtte til 

anskaffelser af nedslidt materiel, og Fonden støtter heller ikke projekter, hvis formål er at støtte 

enkeltpersoner eller til erhvervsdrivende. 

 
Projekter, der søger Fonden om støtte, skal som udgangspunkt kunne fremvise en delvis egenfinansiering, 

men der kan ske fravigelse betinget af specielle forhold. Senest 3 måneder efter projektets afslutning skal 

der fremsendes afsluttet regnskab for projektet til Kongerslev Fonden. 

 
Der kan rettes henvendelse til Fondens bestyrelse i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger. 

mailto:kongerslevfonden@gmail.com

